
SLOVENSKÝ ODBOROVÝ ZVÄZ VEREJNEJ SPRÁVY A KULTÚRY 
 

  
Z Á P I S N I C A 

 
z Výročnej konferencie sekcie  

prokuratúry  
 
 
1. Výročnú konferenciu sekcie otvoril predseda sekcie prokuratúry Stanislav Bohunický, 

ktorý privítal delegátov a hosťa, pána Jozefa Szaba, námestníka generálneho prokurátora 
SR. 
  

2. Rokovanie viedol predseda sekcie prokuratúry. Rokovania sa zúčastnilo 8 delegátov, t. j. 
72,72 %. 

 
3. Po otvorení rokovania delegáti schválili mandátovú, návrhovú a volebnú komisiu. 
 
4. Predseda sekcie predniesol správu o činnosti sekcie, v ktorej poukázal na najdôležitejšie 

problémy, riešené v predchádzajúcom funkčnom období a správu o čerpaní sociálno-
podporného fondu SLOVES sekciou prokuratúry. 

 
5. Predsedníčka SLOVES Mária Mayerová vo svojom vystúpení pripomenula a zhodnotila 

aktivity odborového zväzu od VI. zjazdu SLOVES, súvisiace najmä s plnením Programu 
SLOVES, ktorý schvaľuje zjazd vždy na päťročné funkčné obdobie. 

 
6. Jozef Szabó, námestník generálneho prokurátora SR poďakoval za pozvanie na výročnú 

konferenciu sekcie. Vo svojom vystúpení zdôraznil dôležitosť odborov v rezorte 
prokuratúry a veľmi pozitívne zhodnotil spoluprácu zástupcov zamestnancov so 
zamestnávateľom. Upozornil, že bola snaha vytesniť odbory zo zákona o prokurátoroch 
a právnych čakateľoch prokuratúry, avšak to sa aj vďaka predsedovi sekcie prokuratúry 
SLOVES nepodarilo. Námestník generálneho prokurátora poukázal aj na to, že boli a sú 
snahy pretransformovať prokuratúru na štátne zastupiteľstvo, čo by však podľa jeho slov 
malo výrazný vplyv na jej nezávislosť od výkonnej moci, preto je potrebné práve 
v spolupráci s odbormi čeliť aj týmto snahám. Odbory majú svoje zastúpenie aj v Rade 
prokurátorov SR, kde sú z ich strany prednášané odborné požiadavky, ale častokrát aj 
požiadavky zamestnancov prokuratúry. Vo svojom vystúpení skonštatoval, že si plne 
uvedomuje zvyšujúcu sa administratívnu zaťaženosť zamestnancov prokuratúry a ich nízke 
mzdové ohodnotenie.  

 
V rozprave vystúpilo 5 delegátov. 

 
7. Voľby riadila predsedníčka SLOVES. Delegáti zvolili predsedu sekcie, členov vedenia 

sekcie, ktorí budú sekciu zastupovať v Sneme SLOVES, ďalšieho člena vedenia a delegátov 
na VII. zjazd SLOVES.  
 
Výročná konferencia sekcie prokuratúry SLOVES navrhla Milenu Rácovú za predsedníčku 
SLOVES a Juraja Hudeca za predsedu Rozhodcovského senátu SLOVES. 

 



8. Delegáti prerokovali a schválili rezolúciu a uznesenie. 
	
9. Záverečné slovo predniesol predseda sekcie Stanislav Bohunický, ktorý poďakoval 

delegátom za prejavenú dôveru. 
 

Bratislava 15.5.2018 
 
 
 
  Milena Rácová, v. r.      Stanislav Bohunický, v. r. 
     sekretár sekcie               predseda sekcie 

 
 

 
 

	


